
24.nedeľa cez rok A, 13.9.2020 
 

Pondelok               14/9 
Povýšenie sv.Kríža 

sviatok 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

17.30 
16.00 
15.00 

+Štefan,Mária a ich rodičia(p.Halasová) 
zdr.B.p.prevšetky Márie, Mária 
Hudáková 
+Marcel Hrinda, pohrebná 

Utorok                 15/9 
Sedembolestná Panna 

Mária, slávnosť 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.00 
 8.00 
 9.00 

+Marianka Vojníková,15.r. 
+Anna,Juraj, Mikuláš, Miloš (p.Mazurová) 
zdr.B.p. Ľudmila a celá rodina 

Streda                 16/9 
sv.Kornélius a Cyprián Senné 17.00 Gr.kat. liturgia 

Štvrtok                17/9 
Féria,sv.Róbert Bellarmín Senné  7.30 +Vincent Kočiš a jeho rodičia 

Piatok                  18/9 
Féria 

Senné 18.00 +Ján Baňas, 8.r. 

Sobota                 19/9 
Féria, sv.Január Senné  7.30 +Jozef Tkáč 

Nedeľa           20/9 

25.nedeľa cez rok A 

Senné 
Z.Široká 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 
 8.30 

zdr.B.p.Ján Bali Hudák, živ.jub. 
vlastný úmysel 
+Anna a Ján Hajdučkoví 
zdr.B.p.Marcela s rodinou 

 

Oznamy:  
– v SENNOM - 14.9.2020 sv.omšu o 17.30 bude celebrovať Doc. ThDr. Peter 
Sedlák, PhD., Toryský dekan, farár farnosti Brezovica a Rožkovany, a bude 
prednášať o živote sennianského rodáka mons. Augustína Roškovániho, 
nitrianského biskupa v rokoch 1859-1892. Všetkých srdečne pozývam. 
- Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba 
jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.  
- v pondelok je sviatok Povýšenie sv.Kríža a v utorok je slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie.  
– Zvonček z 6.9.: Senné 79.57, Jastrabie 40.40, Palín 29.50. Pán Boh zaplať za 
Váš milodar na kostol a farnosť.  
- na budúcu nedeľu sú zbierky na kostoly v našej farnosti.  
- Prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie: Prípravu začínajú deti, ktoré aktuálne 
navštevujú tretí ročník základnej školy. Rodičia nech nahlásia deti u p.farára. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 38 
Pápež František: Nech sa nám bratské napomínanie stane zdravým 
návykom 
Bratské napomenutie človeka, ktorý pochybil, je cesta na jeho znovuzískanie a zdravá 
prax v cirkevných spoločenstvách, ktorú treba posilňovať. Evanjelium Mt 18,15-20 je 
úsekom zo štvrtej Ježišovej reči v rozprávaní podľa Matúša, známej ako 
„spoločenské“ či „cirkevné“ ponaučenia. Stať hovorí o bratskom napomenutí, a 
pozýva nás zamyslieť sa nad dvojakou dimenziou kresťanskej existencie: nad 
komunitným rozmerom, ktorý si vyžaduje starostlivosť o spoločenstvo, čiže o jednotu 
Cirkvi, a nad rozmerom osobným, ktorý ukladá pozornosť a rešpekt voči každému 
individuálnemu svedomiu. Pre docielenie nápravy u brata, ktorý pochybil, Ježiš 
navrhuje pedagogiku znovuzískania. Ježišova pedagogika je vždy pedagogikou 
znovuzískania; on sa vždy snaží [človeka] znovuzískať, zachrániť ho. A táto 
pedagogika znovuzískania je vyjadrená na tri časti. Najprv sa hovorí: „Choď a 
napomeň ho medzi štyrmi očami“ (v.15), čo znamená nevykričať jeho hriechy na 
ulici. Ide o to, ísť za bratom uvážlivo, nie aby sme ho odsúdili, ale aby sme mu 
pomohli uvedomiť si, čo vykonal. Veľakrát sme už isto zažili takúto skúsenosť: niekto 
prišiel a povedal nám: „Počuj, v tomto si spravil chybu. Mal by si sa v tejto veci 
trochu zmeniť.“ Možno sa zo začiatku aj nahneváme, ale potom sme vďační, lebo ide 
o gesto bratskej lásky, spoločenstva, pomoci, znovuzískania. Nie je ale ľahké toto 
Ježišovo učenie uskutočňovať v praxi, a to z rôznych dôvodov. Je tu obava, že by brat 
alebo sestra na to mohli zle zareagovať; niekedy nám môže chýbať dostatočne 
dôverný vzťah s ním či s ňou... a iné dôvody. Avšak zakaždým, keď sme takto urobili, 
pocítili sme, že práve toto bola Pánova cesta. Avšak aj napriek mojim dobrým 
úmyslom sa môže stať, že prvý pokus nevyjde. V takom prípade je dobré nevzdať sa a 
nepovedať: „Nuž tak si poraď sám, ja si nad tým umývam ruky“. Nie, toto nie je 
kresťanské. Nemáme sa vzdať, ale obrátiť sa o pomoc na niektorého iného brata či 
sestru. Ježiš hovorí: „Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola 
každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov“(v.16). Toto je predpis 
židovského Zákona. I keď by sa toto pravidlo mohlo javiť ako namierené proti 
obžalovanému, v skutočnosti slúžilo na jeho ochranu pred falošnými žalobcami. Ježiš 
však ide ďalej: dvaja svedkovia nie sú potrební kvôli obžalobe a odsúdeniu, ale kvôli 
pomoci. „Nuž dohodnime sa, ty a ja, poďme si s ním (s ňou) pohovoriť, lebo sa mýli, 
lebo nerobí dobre. Poďme si bratsky s ním pohovoriť.“ Toto je prístup znovuzískania, 
ktorý od nás chce Ježiš. Ježiš ale počíta i s tým, že i tento druhý prístup so svedkami 
môže skončiť nezdarom, na rozdiel od židovského Zákona, podľa ktorého svedectvo 



dvoch či troch postačovalo na odsúdenie. Totižto ani láska dvoch či troch bratov 
nemusí stačiť, keď je dotyčný brat či sestra tvrdohlavý. V takomto prípade – ako 
dodáva Ježiš – „povedz to spoločenstvu“, teda cirkvi (v.17). V niektorých situáciách 
treba zapojiť celé spoločenstvo. Sú veci, ktoré nemôžu nechať ostatných bratov a 
sestry ľahostajných: je potrebná väčšia láska na znovuzískanie brata či sestry. 
Niekedy však ani toto nemusí stačiť. Ježiš hovorí: „A keby ani cirkev nechcel 
poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“ (v.17). Tento výrok, zdanlivo taký 
pohŕdavý, však v skutočnosti pozýva odovzdať brata do Božích rúk: iba Otec môže 
prejaviť lásku, ktorá je väčšia než láska všetkých bratov a sestier dohromady. Toto 
Ježišovo ponaučenie nám veľmi pomáha, lebo – pomyslime napríklad – keď vidíme 
chybu, nedostatok, pošmyknutie sa u nejakého brata či sestry, obyčajne to prvé čo 
urobíme je ísť to vyrozprávať ostatným, klebetiť. Ale klebety uzatvárajú srdce voči 
spoločenstvu, ničia jednotu Cirkvi. Veľkým klebetníkom je diabol, ktorý ustavične 
roznáša zlé veci o druhých, lebo on sám je klamár, ktorý sa snaží vniesť nejednotu do 
Cirkvi, vzdialiť bratov medzi sebou, aby netvorili spoločenstvo. Prosím vás, bratia a 
sestry, usilujme sa nerobiť klebety. Klebetenie je nákaza horšia než kovid! Pousilujme 
sa: žiadne klebetenie. Je to Ježišova láska, ktorý sa ujímal mýtnikov a pohanov, 
vyvolávajúc pohoršenie u konformistov tej doby. Nejde tu teda o neodvolateľné 
odsúdenie, ale o uznanie si, že niekedy naše ľudské pokusy môžu zlyhať, a že iba 
postavenie sa pred Boha môže bratovi či sestre pomôcť vstúpiť si do svedomia a 
uvedomiť si zodpovednosť za svoje činy. Ak vec nefunguje, je potrebné ticho a 
modlitba za brata či sestru, ktorí schybili, ale nikdy nie klebety. Nech nám Panna 
Mária pomáha, aby sa nám bratské napomínanie stalo zdravým návykom, aby v 
našich spoločenstvách mohli vždy povstávať nové bratské vzťahy, založené na 
vzájomnom odpustení a najmä na nezdolnej sile Božieho milosrdenstva.  
PLNÉ ZNENIE opatrení platných od 10. septembra (až do odvolania) 
S účinnosťou od 10. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) 
zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v 
počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. 
Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v 
dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na 
ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.  
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné 
povinnosti: 
-vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), -vykonávať častú dezinfekciu 
priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, -hygienické 
zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, -zaistiť pri 
vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, 
resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, -zabezpečiť pri vstupe do 
budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia 
(napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej 

izolácii, -zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: -ak sa u osoby prejavia 
príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, -zákaz podávania 
rúk, -pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z 
priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi 
osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby 
vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby 
usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z 
účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami 
nie je možné dodržať, -v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou 
osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno 
miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch 
alternovať, -zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, -organizátor musí byť v každej 
chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom 
podujatí, -podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v 
exteriéri, -v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor 
povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. 
Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného 
obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú 
nasledovné povinnosti: -vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských 
priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, 
šál, šatka), -pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať 
dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, -odporúčame zabezpečiť 
sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami 
ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v 
radoch alternovať, -dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. 
do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, -z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú 
nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, -
pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 
65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, -dezinfikovať použité bohoslužobné a 
iné predmety, -pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si 
musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie 
chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí 
rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady 
pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane 
kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci 
liturgii), -odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť 
úklonom alebo gestom úsmevu), -odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú 
obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), -vykonávať častú dezinfekciu 
priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. 

_____________________________________________________________ 
Pre vnútornú potrebu Farnosti Návštevy Panny Márie, Senné. 

Farár: ThDr. Stanislav Ščerba, PhD.; telefón 056/6497433; 0903907705 (mobil); 
Kontakt: Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Senné, Kostolná 8, 072 13 Senné. 

email -  farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


